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Els eterns cadells
About 30,000 years ago, Paleolithic people painted some of the walls
of the Chauvet cave in France. They painted a huge variety of animals
with whom they shared the ecosystem. Among others there were

horses, rhinos and aurochs, a salvage bull with huge horns. About
10,000 years ago, Neolithic people from the Middle East domesticated
these aurochs and they have become our bulls and cows.

Els mamífers
mamen llet

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Des d’aleshores hem menjat
carn sense haver de caçar i
hem begut tanta llet com
hem volgut. De fet, la llet és
l’aliment bàsic de tots els
mamífers quan són cadells,
però d’adults es tornen
carnívors, herbívors o
omnívors i sovint perden la
capacitat per digerir-la.
Gràcies a les vaques els
humans som uns mamífers
excepcionals, perquè
bevem llet (o en mengem
els derivats) durant tota
la vida.

VOCABULARY

Quant creix una
ungla cada dia?
I els cabells?
El ritme de creixement de les ungles
varia d’un dit a un altre i també depèn
de la persona, l’edat i l’època de l’any.
Però, de mitjana, cada ungla creix uns
0,1 mm al dia i 4 mm al mes. Els cabells
tenen un cicle de vida. Cada cabell viu
entre 3 i 5 anys i de mitjana creix uns
0,5 mm al dia, és a dir, 1,5 cm al mes. Per
tant, és difícil que hi hagi cabells
més llargs de 90 cm.

Envia la teva pregunta a:

● huge: enorme ● with whom: amb els quals ● shared: compartien ● aurochs: urs
● bull: toro ● horns: banyes
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VOCABULARY
● coastguard:

guardacostes

● from bow to stern:

de proa a popa
● falling apart:
cau a trossos

Trobaràs les aventures del Siniamon a http://blogspersonals.ara.cat/siniamon/

Avui: l’Arthur es vol convèncer que no hi ha motius per preocupar-se...

